Bir Zulmün Hikayesi: EYT
15 Temmuz’da vatanımıza ve birliğimize kast eden hain ve katilleri, çoluk çocuğumuzun namusunu
kirleten aşağılık sapıkları, hunharca cinayet işleyebilen gözü dönmüş cânileri idam edemedik.
Çünkü idamı kaldırmışız. Geri getirsek de edemeyiz. Çünkü kanunlar geçmişe dönük işletilemez!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar ise, ne kadar zararlı ve kötü bir grupmuş ki(!); hainler için dahi geriye
işletilemeyen kanunlar EYT’liler için bir şekilde uygulanmış oldu.
Nereden çıktı bu EYT? Kimlerden oluşuyor ve neresi zulüm diye soranlar için kısaca açıklayalım.
1999 yılı ve öncesindeki iktidarların basiretsiz ve hesapsız uygulamaları sonucu, SSK tamamen batma
noktasına gelerek emekli maaşlarını ödeyemez hale getirildi.
Günü birlik çözümler ve oy devşirme uyanıklığı için, erken süper emeklilik gibi haksız-yersiz icatlar
çıkartarak zaten çökmüş olan sosyal güvenlik sisteminin tamamen yerle bir olmasını sağladılar.
Hazıra dağ dayanmaz. Akılsızca yapılan işler mutlaka duvara toslar. Nitekim böyle de olunca, 1999
yılında emeklilik yaşı kanunla değiştirildi. Anayasa mahkemesinde iptal edilince de, 2002 yılında
yeniden düzenlenerek yürürlüğe konuldu.
Eskiden Emekli Sandığı, SSK veya Bağ-Kur’un her birinde, prim ödeme süresine göre Emeklilik vb
hesaplamalar yapılırken, ayrıca birde yaş faktörü eklendi.
Erkekler 60, kadınlar da 58 yaşından önce emekli olamaz şartı konuldu. 08.09.1999 tarihi milat kabul
edildi. Yeni işe başlayan herkes için geçerli kılındı.
Zulmün başladığı nokta, kanunun 08.09.1999’dan önce çalışmaya başlayanları da kapsayacak şekilde
geriye dönük işletilmesidir.
Örneğin, erkek bir devlet memuru en az 25 hizmet yılını ve Emekli Sandığı prim ödemesini
tamamladığında emekli olabiliyorken, üstüne birde kademeli yaş sınırlaması getirilmiş oldu.
İşe giriş tarihi 1999’a ne kadar yakınlaşırsa o kadar çok etkilenilmesi sağlandı.
Zulüm bunun neresinde diye soranlar için;

Zulüm, emeklilikte yaş engelinin katillere bile uygulanamadığı şekilde, geçmişi de kapsar şekilde
işletilmesidir.
Zulüm, işinde en az 20 ve 25 yıl çalışan ve primlerini eksiksiz ödeyen kadın/erkek çalışanların
emeklilik hakkının gasp edilmesidir.
Zulüm, beceriksiz ve basiretsiz politikacıların israf faturalarının çalışan masum insanlara zorla
ödettirilmesidir.
Zulüm, devletine güvenerek işine başlayan ve hayatını planlayan insanların, maç ortasında kural
değişikliği gibi tuhaf bir muameleye maruz bırakılmasıdır.
Zulüm, sorunları çözmek üzere seçilen yeni yöneticilerin bu zulmü devam ettirmesidir.
Zulüm, yaşını beklemek istemeyenlerin en temel insani ihtiyaçlarının bile yok sayılması, sağlık
hizmetinden mahrum bırakılmasıdır.
Zulüm, yaşını beklemek istemeyenlerin dışarıda çalışmaları halinde emekli maaşlarının
düşürülmesidir.
Zulüm, devletin EYT’lileri emeklilikte genç görürken, işe alımlarda ise hem devletin hem de özel
sektörün yaşlı bulmasıdır.
Zulüm, her soruna çare bulunurken, sayıları binlerce olan mağdurların görmezden gelinmesidir.

Allah’a şükürler olsun ki, ülkemiz şu anda çok daha güçlü ve zengin hale geldi.
Son yıllardaki güzel gelişmeleri görmezden gelmek için ancak nankör olmak lazım.
Geçmişte, tam bir bataklık halindeyken, sınırlar zorlanarak çıkarılmış bulunan EYT uygulamasının, bugün
de devam ettirilmesi için makul bir neden kalmamıştır.
Dünyanın neresinde olursa olsun, mazlumlara el uzatan devletimizin ve milletimizin, kendi evlatlarına
karşı da aynı duyarlılığı beklemek çok olmasa gerek.
Tıpkı tasarruf teşvik fonu bataklığının kurutulması gibi, EYT mağdurlarının da sesine kulak verilmesini ve
bu mübarek günlerde binlerce ailenin gönlünün ve duasının alınmasını bekliyoruz.
Zulüm bitsin diyoruz! Çok şey mi istiyoruz?!

